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9. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 / 150 / 2007

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2007. február 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Feladatátadás a Veszprém Megyei Önkormányzat részére

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók: Szász Márton Általános Művelődési Központ intézményvezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény.
(továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat
kötelezően ellátandó feladata az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról való
gondoskodás.
A fenti meghatározást tovább részletezi a közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993.
évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kt.) 86. § (1), és (2) bekezdése, miszerint a nemzeti és etnikai
kisebbség által lakott településen a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai
neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról is a helyi önkormányzat köteles
gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek,
tanulók ellátását is.

Az Ötv. 70. §. (1) bekezdése b) pontja alapján „A megyei önkormányzat kötelező feladatként
gondoskodik különösen,
- a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról”
A Kt. 87. § (1) bekezdése e) pontja szerint a megyei önkormányzat köteles gondoskodni a :
- azoknak a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi

ellátásáról, akik a többi tanulóval nem foglalkoztathatók együtt.”
Az Ötv. 70. §. (1) bekezdése, valamint a Kt. 86. § (3) bekezdése szerint a megyei
önkormányzat köteles gondoskodni a :
- a középiskolai és a szakiskolai ellátásról,
abban az esetben, ha a községi, városi stb. önkormányzat a feladat ellátását nem vállalja,
illetve a feladat ellátása a megye területén nem megoldott.
Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő Szász Márton Á.M.K. keretein belül
látja el a sajátos nevelési igényű tanulókat. Az itt tanuló gyermekek mindegyike rendelkezik a
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Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével, miszerint ezeket a tanulókat a Szász
Márton Á.M.K. keretein belül kell foglalkoztatni, ahol olyan tanulók tanulnak, akik a többi
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt. Tehát a tapolcai Szász Márton Á. M.K.
keretein belül foglalkoztatott sajátos nevelési igényű tanulókról való gondoskodást a törvény a
megyei önkormányzat feladataihoz sorolja.

Az Ötv. 115. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „ ha a települési önkormányzat képviselő-
testülete a 70. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátását nem vállalja, az erről szóló
döntését a megválasztását követő hat hónapon belül az érintett megyei önkormányzat
közgyűlésével közli. E döntés a települési önkormányzat megbízatásáig szól.”

A Kt. 88. § (9) bekezdése szerint a megyei önkormányzat „dönt arról, hogy szükséges-e az
átvett feladathoz a feladatot ellátó intézmény további működtetése. A fővárosi, megyei
önkormányzat kérésére a feladatot átadó önkormányzat az átadott intézmény vagyonát köteles
használatra átengedni a fővárosi, megyei önkormányzatnak. Az átadás ingyenesen történik. A
feladat és a használat átadásának időpontja – a felek eltérő megállapodásának hiányában –
nevelési-oktatási feladat és intézmény esetén a bejelentést követő év július 1-je, más
közoktatási feladat és intézmény esetén pedig a bejelentést követő év január 1-je. Ha a
feladatot többcélú intézmény keretében látja el a községi, városi, fővárosi kerületi
önkormányzat, és a feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon nem osztható meg, a fővárosi
megyei önkormányzat kérésére az intézmény teljes vagyonát-az intézmény által ellátott
feladatokkal együtt-használatra át kell engedni.”

Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselőt-testületnek, hogy 2007. július 1-től a Szász
Márton Általános Művelődési Központ, mint többcélú intézmény keretein belül működő
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatását, sajátos nevelési
igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatását
(speciális szakiskola), és a nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatását (szakiskola) adja át működtetésre a Veszprém Megyei Önkormányzatnak.
A következő táblázatban a Szász Márton Általános Művelődési Központ, mint többcélú
intézmény keretein belül működő közoktatási feladatokat ellátó intézményegységben tanuló
gyermekek létszámát tartalmazza és a 2007-ben várható többlet költségeket.

Intézmény neve Tanulói
létszám

Bejáró
tanulók
száma

Bejáró
tanulók

százalékos
megoszlása

1 főre jutó
többlet

költség Ft

Összes
költség Ft

Enyhe értelmi
fogyatékos ált. iskola

58 fő 22 fő 37% 415 265 24 085 370

Középsúlyos 15 fő 10 fő 66% 415 265 6 228 975
Autista 6 fő 2 fő 33% 415 265 2 491 590
9-10. évf. norm. 24 fő 17 fő 70% 415 265 9 966 360
9-10. évf.speciális 12 fő 8 fő 66% 415 265 4 983 180
Szakképzés normál 24 fő 7 fő 29% 415 265 9 966 360
Szakképzés speciális 15 fő 6 fő 40% 415 265 6 228 975
Szász Márton Á.M.K.
összesen

154 fő 72 fő 47% 415 265 63 950 810
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Tapolca Város Önkormányzatának 2007. évben hozzávetőleg 63 950 810 Ft többlet
költséget jelent a Szász Márton Á.M. K. többcélú intézményen belül működtetett közoktatási
feladatellátás.

Tisztelt Képviselő-testületet! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
115. § (5) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (9) bekezdésében foglaltak
alapján értesíti Veszprém Megye Önkormányzatát, hogy a
fenntartásában működő
- Szász Márton Általános Művelődési Központ
által biztosított kötelező megyei feladatok ellátását a 2006-2010.
önkormányzati ciklusban nem vállalja.

Fentiek alapján, eddig helyi önkormányzati fenntartásban
működtetett
- Szász Márton Általános Művelődési Központ, mint többcélú
intézmény keretében működő közoktatási feladatok - többi
tanulóval együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű
gyermekek általános iskolája, speciális szakiskola és szakiskola, -
feladat ellátását–eltérő megállapodás hiányában - 2007. július 1-től
megyei fenntartásba kívánja átadni.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a feladatok ellátásához
szükséges vagyon használatba adására vonatkozó megállapodás
megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 2007. július 1.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2007. február 13.

Ács János s.k.
polgármester


